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den 23.august

HvH



Emner

• UpTodate
• Budget (V-MED)
• Vagtplan
• Fratrædelse / fyring
• Skrive i journalen (V-MED)
• Brug af telefoner
• Patientansvarlig læge

-->Fremmødeprofil



UpToDate

• UpToDate. Nu lagt på forsiden af 
Intranettet under ”Sundhedsfaglige 
Links og systemer”

• Vi kan få en ekspert i programmet til at 
gennemgå mulighederne hvis det har 
interesse?



Budgettet
• Budgettet 2012: 

– Vi tjener formentlig for meget i 2012
– Vi skal spare 39 mill. til næste år (21mill)
– Vi overfører ca. 18 mill. til næste års budget

• Budgetforslaget 2013
– udsendte den 20.8.12 
– Oplægget argumenterer for reduktionerne i forhold 

til aktiviteterne
– Registrering/kodninger vigtig

• Utilfredshed fra AMH på V-MED i går



Vagtplanlægning

• Vagtplan --> Fremmødeprofil
– Større 

• ensartethed og 
• Gennemsigtighed
• frihed

– Integrer belægning og overarbejde
– Kursus for alle vagtplanlæggere
– Pæd afd. Har været glad for systemet
– Lægerne kan være med hvis de vil



Vi skal skrive mere i 
journalerne

• ”En oplevelse med vores direktør”



Fratrædelse/fyring
• Problemstillingen om ældre overlægers 

sortier bør tages op
• Anne-Dorte Andersen, personaleafdelingen,

– Oplæg omkring regler og muligheder for 
overlæger i forb. med pensionering eller 
aftrapning. Alternativerne er mange! 

• Hvis vi kunne ønske…. 
– Skabe muligheder for at vi som ældre selv kan se 

hvor vidt vi skal trække os eller fortsætte?
– Skabe rammerne og regler for, hvornår 

afdelingsledelser skal tage emnet op i MUS-en?
– Andet



Telefoner på HvH

• Brug af telefoner, sociale medier og 
Internet.

• Vejledning er undervejs



Patientansvarlig læge
baggrund

• Pt.-tilfredsheden er ikke optimal på HvH 
(i forhold til resten af landet)

• Politisk krav om handling
– Fokus på patienttilfredshedsundersøgelser
– Patientansvarlig læger



Patientansvarlig læge

• Møde i projektgruppen i dag.
• Projektbeskrivelsen er næsten godkendt

– Mulighed for ændringer under vejs
– IT-løsning ”et must”
– Kommunikationsplan under udarbejdelse
– Kommende indlægsholdere:

• Lars Tue Sørensen, BBH

• Jannick Brennum, klinikchef, Neurokirurgisk Klinik



Styregruppe
• Torben Mogensen (formand)
• Anders Gotfredsen
• Charlotte Wilken-Jensen
• Chen Zhan
• Klaus Børch
• Peter Gebuhr
• Svend Schulze
• Malene Kristine Nielsen
• Lars Krag Møller



Projektgruppen
• Arne Heydorn Endo *
• Charlotte Egsmose Risikoenheden
• Christian Jakobsen  Endo *
• Gertrude Elisabeth Ellekilde AMA
• Hans Hammerich Thyssen Gyn
• Karin Elmegård Grønbæk Gastro 
• Kim Holck Ort
• Lars Bo Krag Møller (formand) 
• Lars Folmer Hansen Pæd
• Mads Tetens Vinding Ort *
• Malene Christensen, projektenheden (sekretær)
• Monica Linda Kjær Gastro
• Niels Jørgen Frandsen, Card.

* under uddannelse



Projektgruppen
Arne Heydorn (Endo)

Christian Jakobsen (Endo) 

Gertrude Ellekilde (AMA)

Hans Thyssen (Gyn)

Lars Folmer Hansen (Pæd)

Monica Kjær (Gas)

Karin Grønbæk (Gas)

Niels Jørgen Frandsen (Card)

Lars Krag Møller (UKA/gyn)

Malene Kristine Nielsen
(Projektenheden)

Charlotte Egsmose
(Pt sik. Enheden)

Kim Holck Ort

Mads Tetens Vinding Ort



”Patientansvarlig læge”
Succeskriterier

• Patientoplevet kvalitet
– Haft én læge med det overordnede ansvar
– Pt.blev inddraget i egen behandlinger og  

beslutninger om disse
• Læge oplevet kvalitet

– enquete



Plan

• Endelig godkendelse af 
projektbeskrivelsen (i dag)

• Igangsættelse i to afsnit af 
Gastroenheden (snart, uger)

• Udrulning på øvrige afdelinger på HvH 
(ult 2012)



Tak for i dag


